Benoit Dewitte Chef van Restaurant Benoit & Bernard Dewitte, zingem • Callebaut Chocolade Ambassadeur

Tiramisu met Gariguette aardbeien

.07

Benoit Dewitte

“De zomer in een glas. Dat is dit dessert in een notendop. Fruit speelt de hoofdrol en wordt aangevuld
met de smeuïgheid van een mousse op basis van
Callebaut witte chocolade W2NV, een echte topper
onder de chocolades.”

CHEFS

LOVE
CHOCOLATE

Tiramisu met Gariguette aardbeien

.07

Boudoirs

Sorbet

350 g suiker
7 eieren

Opkloppen.

400 g bloem
10 g bakpoeder
Merg van 1 vanillestokje
3 druppels verveine-aroma

1500 g aardbeienpulp
350 g suiker
150 g citroensap
100 g water
20 g glucose

Onderspatelen.
Ronde vormen spuiten op een
bakplaat of in Flexipan® vormen
en bestrooien met suiker. Bakken
op 170°C gedurende 11 minuten.
Laten afkoelen en marineren met
½ suikersiroop (50% water +
50% suiker) en ½ verbenalikeur.

Voor 10 personen

Verwerken tot sorbet.

Poeder van Callets™ Strawberry
100 g maltodextrine
80 g gekleurde en gearomatiseerde
Callets™ Callebaut Strawberry
5 zwarte peperbolletjes

Mixen in de blender.

ROMIGHEID MET EEN PERFECT EVENWICHT:
Callebaut witte chocolade Select W2NV
• uitgebalanceerde romige melksmaak
• ideaal om contrasten mee af te ronden
• kies de standaard vloeibaarheid SSS voor een stevige
textuur zonder stijfheid
• bestelcode: W2NV
• verpakking: zak 2,5 kg en 10 kg Callets™ + blok 5 kg

Gariguette aardbeien
20 aardbeien

Mousse
125 g volle melk
125 g room
50 g Chartreuse likeur
50 g eidooiers
25 g suiker
Merg van 1 vanillestokje

Verwerken tot crème anglaise.

12 g gelatineblaadjes

Laten weken en toevoegen.
Laten afkoelen tot 40°C.

250 g witte chocolade Callebaut
Select W2NV

Smelten au bain-marie en
de anglaise toevoegen.

450 g room
250 g mascarpone
4 druppels verveine-aroma
1 koffielepel limoenzeste

Toevoegen.

In schijfjes snijden.

Afwerking en presentatie

In een sifon gieten voorzien van
2 patronen.

Een boudoir in een whiskyglas schikken.
De aarbeien erbovenop leggen.
Een tweede boudoir erop schikken.
De mousse in het glas spuiten.
Afwerken met blaadjes citroenverbana, witte Crispearls™ en
het poeder van Callets™ Strawberry.
Afsluiten met de sorbet.

Voor een verrassende aardbeismaak:
Callebaut Callets™ Strawberry
• zoete witte chocolade verrijkt met fijne aardbeismaak
en zachtroze kleur
• geven een verrassend andere smaak aan uw
mousses, crèmes en sauzen
• Callets™ zijn klaar voor gebruik
• bestelcode: STRAWBERRY
• verpakking: zak 2,5 kg Callets™

